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   األوسطنیة في منطقة الشرق ایر اإل-صراع االستراتیجیات التركیة

  السوریة األزمةحول 

  سنة ثانیة دكتوراه -  الباحثة: زبـدة رفیقـة

  الجزائر-السیاسیة بالمدرسة الوطنیة العلیا للعلوم 
  :ملخص

العالم من نظام الثنائیة القطبیة إلى  انتقلجذریة ، حیث  ب الباردة شهد العالم عدة تحوالتمنذ نهایة الحر 

األحادیة القطبیة ، و تزاید وتیرة العولمة ، و في ظل هذا التحول سعت بعض الدول اإلقلیمیة كتركیا و إیران 

تراجع قدرات دول النظام اإلقلیمي العربي مع  ، الشرق األوسط یس نفوذها في منطقةإلى بسط و تكر 

  .2003سبتمبر ، احتالل العراق عام  11أحداث تداعیات و 

فتركیا ركیة داخل المنظومة اإلقلیمیة ، اإلیرانیة من أقدم العالقات و أكثرها ح –تعتبر العالقات التركیة 

السوریة من خالل تأیید المعارضة ضد النظام القائم ، بغیة تسعى للعب دور إقلیمي في المنطقة عبر البوابة 

في حین تسعى إیران  ،  مرحلة ما بعد الرئیس بشار األسد تأكید دورها و مكانتها في رسم معالم المنطقة في

بالتحكم في الملفات السیاسیة في المنطقة إلضعاف تركیا و سلبها الدور اإلقلیمي ، و كانت األزمة السوریة 

إیران للتفاوض مع الغرب حول برنامجها النووي ، و تأثیرها على كثیر من القضایا المحوریة لتكریس  فرصة

في  األزمةعرقل مسار حل   اإلستراتیجیة وهذا التعارض و التباین في التوجهات ،   المنطقة هیمنتها على

  سوریا.

  الكلمات المفتاحیة:

 األزمة السوریة -الشرق االوسط - النزاع التركي االیراني –االستراتیجیات  –صراع  -
Abstract : 
       Middle east region witnessed several transfomation since the end of the cold war the world shifted 
from bipolar to unipolar system , and increased pace of globalization , and under these conditions some 
regional nations like turkey and Iran sought to exert their influence in that region , given the decline in the 
capacities of states system rab regional , and after September 11 , and the occupation of Iraq in 2003 , 
      the tow countries  went  in  competition for  influence over  the region.;    The turkey Iran relations are 
one of the oldest and more dynamical in the regional organization.  Turkey seeks to play a regional role 

in the region throughout the Syrian gate, by siding with the opposing Syrian party of current regime، in 
order  to  affirm  its  role  and  position  in  determining  the  futures  of the area, after president Basher El 
Assad’s regime comes to an end.     
       However , Iran Endeavour to dominate the political files to weaken the turkey regional role, And the 
Syrian crisis  as an opportunity Iran   was a wining card for negotiating the west regarding its nuclear 
program, and to achieve regional dominance; This difference and discrepancy in attitudes impedes 
resolving the crisis in Syria. 
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 مقدمة :

وبروز الوالیات  ،السوفیتيمنذ تفكك االتحاد 

لنظام كقطب عالمي وحید في ا األمریكیةالمتحدة 

حرب الخلیج الثانیة، في في الدولي ، والذي تبدى 

ما القومي العربي، و  األمنتزاز منظومة مقابل اه

، 2001 سبتمبر 11 أحداثأعقب ذلك من 

 إلى، وصوال 2003على العراق  تداعیاتهاو 

التغیرات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربیة منذ 

  .2010 أواخر

فرضت تطورات بالغة كل هذه  التغیرات المتسارعة 

األهمیة في بنیة النظام الدولي، وكذا في المنظومة 

اإلقلیمیة الشرق أوسطیة  باعتبارها كأحد أهم البني 

الخارجیة له ، في إطار صراع األدوار، و إعادة 

  ط العالقات بین الدول.رسم خرائ

ت و انتهت لكنه مجرد فترا أبدافلم یكن التاریخ 

 لصراعيا في نمط التفاعل نفسهیعود بقوة لیعید 

، األوسطفي منطقة الشرق  إیرانبین تركیا و 

الماضي، من خالل رسم  أمجادبهدف استعادة 

اغة مكانة جدیدة خطوط فاصلة لدورها، ولصی

، جیوستراتیجي متغیر، على مسرح باتجاه مصالحها

وبالتحدید في سوریا والتي تمثل هذا الصراع 

 ٕاعادةفي هندسة المصالح و  أبعادهبتعقیداته و 

   صیاغة موازین القوى الجدیدة .

  المشكلة البحثیة :   

وتوزیع  أوسطيالشرق  اإلقلیميطبیعة النظام  إن

 اإلقلیمیةالقوة بداخله، فرض تنافس بین القوى 

 كرسهما ی الهیمنة، وهوالمكانة و   والدولیة من اجل

باعتبار ، الوضع الحالي في سوریابشكل جلي 

الفواعل المؤثرة على مساره،  أهممن  إیرانتركیا و 

االستراتیجي بینهما حول خاصة في ظل  التباین 

  قراءة  التحوالت الجدیدة 

  التالیة: اإلشكالیةویمكن تلخیص هذه المشكلة في  

 –ما حدود تأثیر الصراع االستراتیجي التركي  

على مسار  األوسطفي منطقة الشرق  اإلیراني

  السوریة؟ األزمة

 األسئلةمجموعة من  اإلشكالیةوتندرج ضمن هذه  

  الفرعیة :

في منطقة  اإلیراني –ما دوافع النفوذ التركي *  

  ؟األوسطالشرق 

و الدولیة   اإلقلیمیةئة المحلیة و ما انعكاسات البی* 

  لكال البلدین؟ اإلستراتیجیةعلى التوجهات 

السوریة نقطة مفصلیة في مسار  األزمة هل تعد* 

في  اإلیرانیة -العالقات الصراعیة  التركیة

  ؟المنطقة

العامة، ننطلق من  اإلشكالیةعلى  لإلجابة 

  الفرضیة التالیة :

في  ٕایرانبین تركیا و  األدوارصراع  احتدام إن

سوریا حول تحصیل القوة و المكانة ،یدفعهما حتمیا 

في ظل بناء متصارعة استراتیجیات تبني  إلى

اعتماد مضامین ودولیة من جهة، و  إقلیمیةتحالفات 

  ترجیح المصالح القومیة من جهة ثانیة .صلبة ل

  :البحث أهداف 

توضیح رؤیة النخب الحاكمة في كل من تركیا  -

، وآلیة التحرك األوسطلمنطقة الشرق وٕایران 

 إتجاهها.

یساعد على فهم منطلقات  إطارهو  -

نهجها  اإلیرانیة فيالتركیة و  األمنیة اإلستراتیجیة

 اإلقلیمیةتطوراتها على الساحة  أهمو المعاصر 

 كمنطلق لتفسیر الوضع في سوریا.

 األزمةالمستجدات في التعامل مع  إبراز  -

 في سوریا. األمنیة
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في  األمنیةالتهدیدات مدى  إدراكمحاولة   -

في  األزمة، وانعكاساتها على األوسطمنطقة الشرق 

 سوریا .

 المنهج المتبع :

 لمنهج الذي سیتبع في تحقیق أغراضتعلق بای

 األهدافوبلوغ  ،على تساؤالته إجابةمن البحث 

على مجموعة  اعتمدنا، ومن هنا التي رسمت له

  : من المناهج البحثیة

أهم إفرازات من  الذي یعتبرمنهج تحلیل النظم  -

التي كشفت عن ثالث مستویات  الثورة السلوكیة و

ن (الدولة ، النظام اإلقلیمي ، النظام الدولي) م

حاولنا رصد خالل تحلیل العالقات بینها ، و 

یعة التفاعالت السیاسیة بین إیران و تركیا وفقا لطب

التصعید  إطارفي ،النظام اإلقلیمي الشرق أوسطي

  .بینهما  التخفیف في حدة  الصراعأو 

أما المنهج التاریخي المقارن من خالل  -

مجمل األحداث التاریخیة وتحلیل مواقف  استعراض

في الشرق  و سیاسات كل من تركیا و إیران

 .األوسط 

، خیر اعتمدنا منهج دراسة الحالةوفي األ -

بمثابة النموذج األمثل في األزمة السوریة باعتبار 

 .إیرانبین تركیا و الصراعیة الطبیعة تحلیل 

سنحاول االعتماد على المقاربات النظریة كما 

وضوع البحث، ما م لكلیة والجزئیة، وذلك لتحلیلا

د على التوظیف بین النظریة الواقعیة التي تعتم

، فالدول تتصارع من اجل القوة العقالني للقدرات

، د لسلطة مركزیةوالبقاء في نظام فوضوي  یفتق

جانب القوة المادیة  إلى األفكارمسألة كذا اعتماد و 

لمقاربة  أن، كما وهو ما تطرحه النظریة البنائیة

الدول  إدراك أنالدور تأصیلها في هذا البحث، ذلك 

في  ،أدوارهالقدراتها یحدد توجهاتها وطبیعة 

 اإلمكاناتتتناسب وحجم استغالل الفرص التي 

  :وتركیز الدراسة على المحاور التالیة ، المتوفرة

 اإلیراني – اإلدراك التركي :األولالمحور 

  .أوسطیةالشرق  اإلقلیمیةللمتغیرات 

في منطقة  اإلیرانیة –أبعاد العالقات التركیة  -1

 .األوسطالشرق 

في منطقة  اإلیراني -دوافع النفوذ التركي -2

 الشرق األوسط.

سوریا في الحسابات التركیة   المحور الثاني :

  اإلیرانیة -

 اإلیراني -أهمیة سوریا في التصور التركي  -1

 السوریة. األزمةواقع  -2

التركیة  اإلستراتیجیة انعكاسات المحور الثالث:

  السوریة. األزمة اإلیرانیة على –

 -للدورین التركي اإلستراتیجیةالتحوالت  -1

  في المنطقة. اإلیراني

  البلدین  في سوریا. أهدافتقاطع   -2

نقترح مجموعة من المفاهیم   المفاهیم المفتاحیة : 

   عاب دالالت موضوع البحثیالست

  : اإلستراتیجیة*  

لن نخوض في التحلیل الكالسیكي للمصطلح، 

وطرح مختلف المدارس التي تناولته، بل سنحاول 

التركیز على البعد األمني في التفكیر االستراتیجي 

الصراع وغیرها من أمور  إلىالذي ینظر 

االهتمامات، وفق قواعد محددة من التفكیر تخلل 

، الهدف االستراتیجي النهائي إلىنقطة البدء لتصل 

مسارات العمل مع تبین  وبینهما یمكن تحدید

مثبطة، خاصة ما یتعلق  أخرىمساعدة و العوامل 

والدولیة،  اإلقلیمیةمنها بطرح االستراتیجیات للقوى 

والتسابق بین الدول ذات االستراتیجیات التنافسیة 

  1على  الترتیب داخل منظومة المجتمع الدولي .
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 قد جعلت  الدول من أمنها هدفا استراتیجیا أعلىلف

باختالف  ن التحدیات التي تواجه األمم تختلفأل،

العصور وتتأثر بالمتغیرات، وعلى هذا األساس 

وتطبیق جمیع أدوات القوة تعمل الدول على تطویر 

الوطنیة بقصد تحقیق األهداف اإلستراتیجیة 

الكبرى، وٕاذا كانت القوة العسكریة األداة الرئیسیة 

فال یمكن استثناء العناصر  األهدافلتحقیق هذه 

  2.تصادیة...فهي إجراءات مكملة لهاالسیاسیة واالق

القول أن اإلستراتیجیة " هي  نامن هنا یمكن

قالني لمختلف القدرات ذات الفاعلیة التوظیف الع

في تحقیق األهداف سواء السیاسیة أو 

االقتصادیة...وفق التوفر المستمر للبدائل المناسبة 

  لكل المستجدات ".

  * الصراع :

باعتبار أن العالقات الدولیة هي التفاعالت ثنائیة 

وما  األوجه تأخذ نمط تعاوني و آخر صراعي،

تهتم به هذه الدراسة  هو النمط الثاني، ویعنى بین 

طرفین أو أكثر یوجد بینهما تناقض في المصالح ، 

ویتم التعبیر عن هذا التناقض من خالل تجاه 

عدائیة، ومحاولة الحصول أو تحقیق هذه المصالح 

 باألطرافمن خالل تصرفات ، تؤدي إلى اإلضرار 

  3اعات أم دول".األخرى، سواءا أكانت أفراد أم جم

   *األزمة:

 الصراع بمظاهر المتعلقة هي السیاسیة تعد األزمة

 أیضاً  وترتبط،  والدول بین الحكومات والنزاع الدولي

 الوطني واألمن الدولیة للمصالح التهدید بعنصر

   .للدول

  الشرق االوسط :*

أن " األقــــالیم هــــي مــــا یریــــدها  یقــــول میشــــال بــــانكس

، ذلــك أن مصــطلح  4الساســة و الشــعوب أن تكــون "

ـــــــى منطقـــــــة جغرافیـــــــة  الشـــــــرق األوســـــــط ال یشـــــــیر إل

إسـتراتیجي  –متعارف علیها بل أنه مصطلح سیاسـي

، فالعامــل الخــارجي الممثــل  اســتخدامهفــي نشــأته و 

فــي القــوى الكبــرى هــو العامــل المحــدد لجغرافیــة هــذه 

ســـاب توجهـــات قـــادة الـــدول الشـــرق المنطقـــة علـــى ح

 اإلســــــــــــــــــتراتیجیة ألهمیتهــــــــــــــــــاأوســــــــــــــــــطیة  نظــــــــــــــــــرا 

،  ففــــي معظــــم التعــــاریف الجغرافیــــة بولیتیكیــــةو الجیو 

 ٕایــــرانتضــــم  كــــل مــــن تركیــــا و  أنهــــاالمحــــددة  نجــــد 

  وسوریا .

اإلیرانــــــــــــــــي -اإلدراك التركــــــــــــــــي المحــــــــــــــــور األول : 

  للمتغیرات اإلقلیمیة الشرق أوسطیة.

اإلیرانیـــة فـــي منطقـــة  –التركیـــة أبعـــاد العالقـــات  -1

  الشرق األوسط  :

مــرت العالقــات التركیــة اإلیرانیــة بسلســلة طویلــة مــن 

الصــراعات ، فلقـــد كـــان التــاریخ شـــاهدا  علـــى  ذلـــك 

بـــــــین المشـــــــروعین الصــــــــفوي اإلیرانـــــــي مـــــــن جهــــــــة 

 لتحـــــــذیر، و مـــــــاني التركـــــــي مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرىوالعث

التنـــاقض بـــین المشـــروعین، ولتثبیـــت  هویـــة معادیـــة 

لسلطنة العثمانیة، عهد السلطان إسـماعیل الصـفوي ل

إلـــى إعـــالن تشـــیع إیـــران فـــي القـــرن الســـادس عشـــر، 

وهكـــــــذا اتخــــــــذت العالقــــــــات بـــــــین البلــــــــدین أشــــــــكاال 

دراماتیكیــــة حیــــث قامــــت الحــــروب المتتالیــــة بینهمــــا، 

ــــدین  ومــــن ثــــم أبرمــــت المعاهــــدات لتثبیــــت حــــدود البل

ب واعتـــراف كـــل منهمـــا بـــاآلخر حامیـــا ألحـــد المـــذاه

  5اإلسالمیة.

فمنــذ تأســیس تركیــا الحدیثــة علــى یــد كمــال أتــاتورك  

انتقلـــت العالقـــات بینهمـــا إلـــى الهدنـــة، حیـــث جـــذبت 

اإلصــــالحات التــــي قــــام بهــــا بانفتاحــــه علــــى الغــــرب 

الشاه رضا بهلوي ، و من ثـم  شـجعت دخولهمـا فـي 

لمواجهـــة النفـــوذ الســـوفیاتي فـــي  1955حلـــف بغـــداد 

     األوسطالشرق 
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 1979الثـــــورة اإلســـــالمیة اإلیرانیـــــة عـــــام ومـــــع قیـــــام 

بزعامــــة آیــــة اهللا الخمینــــي انقطعــــت فجــــأة العالقــــات 

ــــــم یخفــــــوا  ذات البعــــــد األمنــــــي ، ذلــــــك أن األتــــــراك ل

خوفهم من تصدیر الثورة إلیهم ، ومن ناحیتهم أبـدى 

اإلیرانیـــون قلقهـــم مـــن العلمانیـــة التركیـــة ، واســـتمرت 

فــي بیئــة العالقــات بــین البلــدین مــا بــین مــد و جــزر 

غیــر مســـتقرة، إلـــى أن جــاء تطبیـــع العالقـــات بینهمـــا 

،حـــــین بـــــدا واضـــــحا عـــــزم  2002فـــــي أواخـــــر عـــــام 

الوالیــات المتحــدة األمریكیــة علــى غــزو العــراق، وقــد 

عبـــر محمـــد خـــاتمي علـــى ضـــرورة إقامـــة شـــكل مـــن 

التحالف بـین تركیـا وٕایـران و سـوریا لمواجهـة احتمـال 

راق، وتــزامن إعــالن دولــة كردیــة مســتقلة  شــمال العــ

ذلــك مــع وصــول حــزب العدالــة و التنمیــة فــي تركیــا 

إلـــى ســـدة الحكـــم،  والـــذي القـــى ترحیبـــا واســـعا مــــن 

الحكومــــة اإلیرانیــــة ، وشـــــجع التعــــاون بینهمــــا أكثـــــر 

خاصة فـي المجـال االقتصـادي ، وهـو مـا عبـر عنـه 

أردوغان بقوله : " إننا ننطلق فـي عالقاتنـا مـع إیـران 

  6نا مصالح اآلخرین ".وفق مصالحنا ال تسترعی

فكال البلدین یدركان أن حمایة أمنهما القومي 

تقتضي التنسیق بینهما في إطار المصلحة القومیة 

لكل منهما، إال أن التحدیات الراهنة التي تشهدها 

، قد أعطت 2010المنطقة العربیة منذ أواخر عام 

زخما جدیدا للصراع  بینهما، بإعادة التوتر 

في الملف السوري، باعتباره والتصعید خاصة 

االمتحان الجدید لهذه العالقة والحاسم للدور 

  المهیمن في التوازنات اإلقلیمیة .

اإلیراني في منطقة  –دوافع النفوذ التركي   -2

  الشرق األوسط :

  انهیار النظام اإلقلیمي العربي : -

تدل قراءة التاریخ على عدم استفادة العرب من  

دفع الثمن غالیا على حساب  التحوالت الدولیة، و

المحاوالت النهضویة، والذي جسدته اتفاقیة سایكس 

بیكو باإلضافة إلى تفاعالت الصراع مع إسرائیل، 

وأتت نهایة الحرب الباردة والحروب في المنطقة 

، األكرادإلى تشتیت وقلب خط التماس بین العرب و 

والترك والفرس، وخط التقاطع بین السنة والشیعة، 

تهمیش القرار العربي بین ثالثة قوى إقلیمیة  وجرى

  7إسرائیل و تركیا و إیران .

فإذا اعتبرنا أن البنیة الهیكلیة للنظام اإلقلیمي  

العربي تتشكل من ثالثة مقومات أساسیة، یتمثل 

األول في حدود النظام سواء الحدود الوطنیة 

للدولة، أو حدوده كنظام كما تعبر عنه جامعة 

یة، و المقوم الثاني یتعلق بالقیم ووحدة الدول العرب

هویة النظام العربي في حین ینصرف المقوم الثالث 

إلى امن النظام العربي، ویتمثل في وجود تصورات 

  8 مشتركة حول مصادر التهدید .

وفي هذا السیاق، نلمس جمیع هذه المقومات من 

خالل التطورات األخیرة، ذلك انه لم تعد الحدود 

عض أجزاء اإلقلیم، وینطبق ذلك على واضحة في ب

الجنوبیة وحدود سوریا الشمالیة، التركیة الحدود 

حیث یتحرك مقاتلوا بعض الفصائل، وتدفق 

الالجئین، كما ال ننسى أن سوریا في وقت سابق 

ةأسقطت ا ، 9لحدود مع لبنان في الحرب األهلی

كذلك مسألة البحث عن دولة القائد في النظام 

ال یتفق مع  ،لتطورات الراهنةالعربي في ظل ا

الواقع الجدید الذي خلقته هذه التطورات، خاصة في 

ظل تطبیق إستراتیجیة براغماتیة في إدارة العالقات 

تقوم على فكرة التوافق والتحالف التي الخارجیة، 

المرن ( فصل القضایا )، أما عن مصادر التهدید 

فلم تعد الدول وحدها تشكل تهدیدا بالنسبة إلى 

بعضها البعض، بل أصبح النمط الممیز لعالقة 

الفاعلین المسلحین من غیر الدول مع الدولة هو 
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العمل من داخل الدولة من اجل الحفاظ على 

ماستقالل كیانه ، والعمل على 10م ومنطق نفوذه

تغییر توجهات سیاسات الدولة الخارجیة، ما یتفق 

مع مصالحهم وهو ما ال یتفق مع السیاسة الواقعیة، 

النظام اإلقلیمي وهذا إن دل فهو دلیل على هشاشة 

   .وسهولة اختراقه

  :2003حرب العراق  -

تجد معادلة التأثیر الخارجي و التكییف الداخلي 

الحاضر في المشهد العراقي ، نظیر تراكم تأصیلها 

، ات داخلیة حادة جرى إشعال فتیلهامصفوفة إشكالی

تكیفا مع األهداف الخارجیة تجسدت عبر العدوان 

، مخلفا ورائه 2003افریل  09أمریكي في -االنجلو

تركة ثقیلة من التحدیات و عدم االستقرار واألمن، 

ة معها خاصة بالنسبة للدول ذات الحدود الطویل

  كتركیا و إیران .

فإیران  منغمسة حتى النخاع في الشأن العراقي، 

وتمارس نفوذا و تأثیرا قویا هناك،  بعد تراجع الدور 

األمریكي و أدوار الفاعلین اآلخرین في المنطقة 

السعودیة)، وكذا بعد تدهور األوضاع  –(مصر 

بین تركیا و الوالیات المتحدة بسبب  رفض دعمها 

ل العراق، ألسباب أمنیة تتعلق أكثر في احتال

بالمشكلة الكردیة، ومعضلة عدم االندماج الوطني 

، كذلك فان تركیا  وتعاطي النظام التركي معها

رأت  11وبعد النفوذ اإلیراني وهیمنته على العراق ،

أنها سوف تطوقها بهالل یتشكل من حدود أرمینیا 

 إلى الساحل المتوسط، لذلك عند اندالع الثورة

السوریة الحت تركیا مثل السعودیة  فرصة كبیرة 

  لتصحیح موازین القوى .

كما أن جزءا من الصراع الطائفي بات یتصدر 

، یین بشكل كبیر في الشمال العراقياألتراك واإلیران

فإیران تسعى إلى تقویض البني االجتماعیة في كل 

من سوریا والعراق ولینان وراحت تكشف عن نهج 

ر التركیبة الدیمقراطیة، عبر عملیات یرمي إلى تغیی

، في یر ضد السنة في حكم نوري المالكيالتهج

مع  حین تركز تركیا وتستغل عالقاتها اإلستراتیجیة

البرزاني في الحصول على المزایا النفطیة ( میناء ا 

جیهان ) وهو الخط الذي تحاول إیران مأخذ السیر 

فیه، ذلك أنها قدمت عرضا إلى سلطات إقلیم 

كردستان العراق إلنشاء أنبوب لنقل نفط اإلقلیم إلى 

  12 األسواق العالمیة عبر األراضي اإلیرانیة .

 الحراك الثوري العربي :  -

لت أحداث الحراك الثوري العربي التي شهدتها شك

عدد من الدول العربیة اختبارا صعبا وتحدیا كبیرا 

ومركبا للسیاسة الخارجیة التركیة، بین مساندة 

الجماهیر من جهة أو الحفاظ على تحالفاتها الوثیقة 

مع األنظمة من جهة ثانیة، خاصة في أدبیات 

بعدم سیاستها الخارجیة التي قضت االلتزام 

االنخراط في الشؤون الداخلیة انطالقا من المبدأ 

، سالم في الداخل سالم في الخارج" االتاتوركي"

فهذا التعدد في أنماط المواقف التركیة، كان تبعا 

الختالف المصالح السیاسیة والروابط االقتصادیة، 

والتقدیرات األمنیة  فیما بین التأیید والتردد 

  والتجاهل.

 ننا إیجاز أهم سمات المواقفیمكفي حین    

  في مایلي :التركیة 

التمركز: سعت تركیا لتحقیق ذلك بهدف تعظیم  -

الحضور في المنطقة، واالضطالع بدور القوة 

اإلقلیمیة الفاعلة والراعیة لعملیات التحول 

 الدیمقراطي.

االعتدال: أي التركیز على إظهار تركیا كقوة  -

ول اغلب القوى إقلیمیة معتدلة ، وذلك بهدف نیل قب

 اإلقلیمیة على خالف إیران .
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المبادرة : بالتوظیف السیاسي ألحداث بهدف   -

تعظیم العوائد السیاسیة واالقتصادیة ، فقد وظفت 

االضطرابات في البحرین وسوریا من اجل تمتین 

العالقات مع دول الخلیج ، التي تشاطرها القلق 

 حیال تنامي النفوذ اإلیراني في المنطقة 

تمدد : بالترویج للنموذج التركي في المنطقة ال  -

العربیة، وذلك بالتركیز على دعم و توثیق العالقات 

مع القوى واألحزاب السیاسیة، خصوصا حركة 

 13 اإلخوان المسلمین .

أما إیران ، و ما بین دعم و دحض هذه الثورات 

فالمشهد األول ظهر جلیا في مساندة الحراك الثوري 

( ثورة  اعتبرتها التي  ینایر ) و 25في مصر 

امتداد لثورتها اإلسالمیة ، خاصة بعد وصول 

إذا لم یتفق مع  ذلك أنه رئیس ذو خلفیة إسالمیة ،

سیاستها في المنطقة فلن یعارضها على األقل ، إال 

  أن ذلك  لم یحدث و سرعان ما تغیر الوضع .

أما في سوریا فقد اعتبرت ما یحدث مؤامرة غربیة  

عائم المقاومة و الممانعة و اعتبرتها في تقویض د

  خط احمر ال تسمح ألي قوة تخطیه .

  الحرب على اإلرهاب : -

و ما یسمى ،  2001سبتمبر  11أحداث   شكلت

بالحرب على اإلرهاب نقطة فاصلة  في توجیه 

الخطاب الحضاري نحو  إقلیم الشرق األوسط ، و 

تغییر هذه المنظومة اإلقلیمیة بین الفواعل الرسمیة 

وغیر الدوالتیة من حیث األدوار و التأثیر ، فعند 

إعالن الرئیس األمریكي السابق جورج بوش االبن 

الرابح الرئیسي إیران، الحرب على اإلرهاب، كان 

فقد أجادت إدارة و توظیف هذه الحرب ، فمن جهة 

استفادة من اإلطاحة بنظام طالبان المعادي عقائدیا 

للشیعة ، وفي زحزحة منافس إقلیمي على النفوذ 

من جهة وهو نظام الرئیس الراحل صدام حسین 

، غیر أن تركیا  لم تدرك اللعبة جیدا مما ثانیة 

إال أن ، نفوذها مقارنة بمنافسها أدى إلى تقویض

المرحلة الجدیدة من الحرب على اإلرهاب تختلف 

دار على أنها بدرجة كبیرة عن سابقتها، ذلك 

هما ، أراضي دولتین عربیتین على وجه التحدید

العراق و سوریا، و لكل منهما أهمیة كبرى في 

  14حسابات القیادة السیاسیة التركیة و اإلیرانیة. 

في باراك اوباما الوالیات المتحدة السابق قدم رئیس 

ما سمي بإستراتیجیة مواجهة  10-09-2014

تنظیم الدولة ، لكن الجانب التركي رفض آنذاك 

المشاركة في العملیة العسكریة ، رغم انه أبقى 

الباب مفتوح من خالل التركیز على المساعدات 

اللوجستیة و اإلنسانیة ، و كانت رسالتها واضحة 

ا ال یمكن التدخل من دون إستراتیجیة شاملة مفاده

كما أن مسألتي المنطقة العازلة ، و مناطق ،

من اجل ،  الحظر الجوي أمران ال غنى عنهما

، و هذا التجاهل إلیهاوقف تدفق الالجئین 

األمریكي للحساسیة لتركیة إزاء الملف الكردي و 

ملف مكافحة اإلرهاب المرتبط به زاد من التوتر 

، خاصة بعد دعم أمریكا لألكراد للسیطرة  بینهما

معلنة أنها ال  2014-10-20على عین العرب 

  15 تعد حزب االتحاد الدیمقراطي حزبا ارهایبا .

تتخوف إیران من أن ترتبط الحملة في حین  

بالسعي لتغییر ، الدولیة على داعش و حلفائه 

میزان القوى السیاسیة داخل العراق لغیر صالح 

حالفة مع إیران ، أما في الحالة السوریة ، القوى المت

فلدى إیران ربما أسباب أكثر للتشكیك في حقیقة 

النیات الغربیة و األمریكیة على وجه الخصوص ، 

بشأن الدوافع في مد الحرب  على داعش ، في أن 

تكون مجرد مقدمة و غطاء  لشن عمل عسكري 

في سوریا بدون والیة أممیة من مجلس األمن ، بل 
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بدون التنسیق المسبق مع األطراف األخرى ، منها و 

  16إیران ، روسیا و الصین على وجه الخصوص.

المحور الثاني : سوریا في الحسابات التركیة 

  اإلیرانیة

 :  اإلیراني -سوریا في التصور التركي أهمیة -1

تعتبر  تركیا و إیران من أهم الدول المجاورة للعالم 

الجغرافیة و التاریخیة و العربي ، نظرا للمعطیات 

الحضاریة  التي تتمتعان بها ، إضافة إلى الهویتین 

خاصة على  الفارسیة اللتین لهما حسابات التركیة و

الدوام بالنسبة إلیه ، حتى وصفت هذه العالقة 

كالعالقة بین الماء و الزیت " ال یمتزجان أبدا " و 

  قوامه هذه المرة دور كل منهما في سوریا .

سوریا بموقعها الجیوستراتیجي في منطقة تحتل 

الهالل الخصیب أهمیة كبرى و استثنائیة خاصة 

بالنسبة للمشروعین التركي و اإلیراني ، فعدد قلیل 

من الدول یتمتع بأبواب جغرافیة مفتوحة على أبعاد 

جیوسیاسیة متباعدة لكن متفاعلة ، فضال عن 

  17موقعها كجبهة متقدمة مع إسرائیل .

، یا في النصف الثاني من القرن العشرین مثلت ترك

ركنا أساسیا من أركان تنفیذ استراتیجیات المنظمة 

و عامل ،  الغربیة و االتحاد السوفیتي من جهة

صد لـتأثیر األخیر في منطقة الشرق األوسط من 

جهة ثانیة ، و أخیرا عامل توازن مع إیران و 

كة فلدى تركیا و سوریا حدود بریة مشتر ، مشروعها 

، تحتل تركیا فیها موقع البوابة المفتوحة شمال 

بینما تحتل سوریا موقع البوابة ،  سوریا و غربها

المفتوحة على جنوب تركیا  ، و یمثل هذا الموقع 

أهمیة كبرى في المجال االقتصادي ، فضال عن 

، كما ال ننسى  استخدام المناطق المائیة المشتركة

بحزب العمال  الناحیة األمنیة سواء المتعلقة

  18الكردستاني أو عملیة السالم في الشرق األوسط.

،  أما أهمیة سوریا جیواستراتیجیا بالنسبة إلى تركیا

نجد أنها تشكل المحور األساسي لسیاستها على 

: یرتبط األول بالسیاسة  صعیدین على األقل 

التركیة الشرق متوسطیة و توازناتها ،  ما یمثله 

صر توازنات خط شرق م- سوریا-المثلث تركیا

المتوسط ، و یرتبط الثاني بالسیاسة التركیة في 

الشرق األوسط ضمن اإلستراتیجیة المشرقیة  " 

  العمق االستراتیجي ".

أما بالنسبة إلى إیران ، فان سوریا بمعطیاتها 

الجیوسیاسیة تقع في قلب المشروع اإلیراني ، 

ا فالتحالف مع النظام السوري یجعل من إیران العب

مهما في لبنان ، في قلب القضیة الفلسطینیة ، و 

هو ما یسمح لها باختراق القاعدة الشعبیة العربیة و 

  اإلقلیمیة ، خاصة فیما سبق اندالع الثورات العربیة 

على الصعید العسكري ، تعتمد إیران إستراتیجیة و 

المواجهة غیر المتوازنة ، فهي تدافع عن نفسها 

تي ال تمثل دول فقط بل عبر اذرع إقلیمیة ، ال

فواعل غیر دوالتیة ( حزب اهللا ..) ، و التي تحقق 

في اإلطار الجیوبولیتیكي األهداف الرئیسیة الثالثة 

للمشروع اإلیراني : التوسع اإلقلیمي ، قیادة العالم 

اإلسالمي، حمایة امن إیران،و المفارقة أن 

د ال تستن،العالقات اإلیرانیة السوریة في هذا اإلطار

بل إن المنطق یقول إذا ،  إلى عوامل داخلیة نهائیا

یكونا أن  ما قسمنا هذه العوامل فمن المفترض

  19طرفي نقیض ولیس حلیف .

فاألول قومي فارسي و الثاني قومي عربي ، و   

األول نظام إسالمي و الثاني علماني ، واألول في 

دولة تمثل الثقل الشیعي و الثاني في دولة تمثل 

لسني في منطقة الهالل الخصیب، لكن مبدأ الثقل ا

  المصلحة هو المحرك األساسي لهذه العالقة .
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و ضمن هذا السیاق نجد أن لكل من تركیا و  

،  إیران  أهمیة في التوازن الجیوسیاسي في سوریا

، سعیا  القدرات و اإلمكانات بناءا على توظیف

لتحقیق أكیر قدر من المكاسب كل على حساب 

  األخرى .

  :السوریة  واقع األزمة -2

جاءت موجات التغییر و الحراك العربي التي 

لتهدد  2010سادت الوطن العربي منذ نهایة عام 

خریطة الشرق األوسط بشكلها التقلیدي ، و لتزید 

من احتماالت حدوث تغیرات رئیسیة في أنماط 

التحالفات القدیمة ، و قد كانت سوریا مهیأة أكثر 

مرت بفترة حراك دیمقراطي  من غیرها لذلك ، حیث

  سمي بربیع دمشق . 2007-2004بین عامي 

 2011بدأت التظاهرات الشعبیة السوریة في مارس 

استجابة لما بدا انه مد شعبي عربي مطالب 

بالحریة، و الدیمقراطیة، و العدالة االجتماعیة...، 

حاول النظام في بادئ األمر إدارة األزمة  داخلیا 

ت سیاسیة من قبیل إقرار الحق عبر تقدیم  تنازال

القانوني في التظاهرات ، إلغاء قانون الطوارئ، 

لكن السلوك السیئ لألجهزة األمنیة قوض من 

مصداقیة اإلجراءات الحكومیة المعلنة  لدى الشعب 

السوري  ، وعمل هذا على تحول  الوضع إلى 

حرب أهلیة  تتصارع فیها أطراف عدیدة إقلیمیة و 

كسبها طابعا أخر و هذا كله دون دولیة، مما ا

، ذلك أن 20حساب لمصالح الشعب السوري

تطورات الصراع بین القوى الشعبیة و السیاسیة من 

جهة والنظام من جهة ثانیة مثل اختبار صعبا 

لكلیهما، بسبب عدم جاهزیة كال منهما في التعامل 

مع هذه التغیرات ، وزیادة على ذلك التدخل المبكر 

  إیران .لكل تركیا و 

فبرغم من محاوالت تركیا التحكم في الوضع 

السوري و السعي لتحقیق مكاسب هناك إال أن 

أدائها في الغالب كان مفككا و مرتبكا ، إضافة إلى 

التباین الواضح في دعم جبهات من المعارضة 

مادیا و معنویا على حساب جبهات أخرى ، في 

التحكم في مقابل إجادة إیران إدارة الصراع بثبات و 

  العقد الجیوسیاسیة المهمة في المنطقة .

و بعد فشل كل محادثات ،  على غرار ذلك  

، والتي  جنیف في إیجاد تسویة لحل األزمة السوریة

نظرا إلى عدم  واجهت انحسار في حسم الوضع،

استعداد األطراف الداخلیة و اإلقلیمیة والدولیة في 

 االنخراط للحلول مع تصدر مسألة خالف

األولویات و ترتیب المصالح  في مقدمة عرقلة هذه 

المفاوضات، مع بقاء الوالیات المتحدة أمام حضور 

، على اعتبار أنها تحتكم  مطلوب و دور مفقود

لمبدأ العقالنیة، كما یقول كیسنجر" الواقعیة ال 

تعني التهور بل البحث عن وكالء لتسییر 

   إستراتیجیتهم"

–ت اإلستراتیجیة التركیة انعكاسا  الثالث:المحور 

  اإلیرانیة على األزمة السوریة.

 –للدورین التركي التحوالت اإلستراتیجیة -1

  في المنطقة. اإلیراني

شهدت السیاسة الخارجیة التركیة تحوالت بعد تسلم 

، سمحت   2002حزب العدالة و التنمیة الحكم عام 

بإعادة تعریف موقعها ودورها في المنطقة( الصعود 

مي التفاعلي) ، ویأتي هذا ضمن رؤیة العمق اإلقلی

االستراتیجي التي تسعى إلى توسیع موجة خیاراتها 

في مواجهة محاوالت عزلها ، لتتحول من دولة 

هامشیة إلى دولة حاسمة من الناحیة الجیوبولیتیكیة  

ویؤدي االقتصاد في اإلستراتیجیة التركیة دورا 

إلى  مزدوجا فهو غایة و في نفس الوقت وسیلة
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تحسین عالقاتها مع الجمیع بعیدا عن المحاور 

اإلیدیولوجیة ، و تتلخص األهداف األساسیة 

  للسیاسة الخارجیة التركیة :

انجاز جمیع شروط تحقیق عضویة االتحاد  -

األوروبي ، و التحول إلى عضو فاعل فیه 

 .2023عام 

مواصلة السعي لتحقیق التكامل اإلقلیمي عبر   -

تعزیز أشكال التعاون األمني و االقتصادي 

 اإلقلیمي في المنطقة 

السعي لتؤدیه دور مؤثر في حل النزاعات   -

 21اإلقلیمیة .

،  فتصالح تركیا مع ذاتها الحضاریة و اإلسالمیة

بما یعرف بالعثمانیة الجدیدة فرض علیها سیاسة 

ها اإلقلیمي ، و الدخول من زاویة مثالیة في جوار 

القوة الناعمة و التوجهات النیولیبرالیة في سیاستها 

لها أن تصمد أمام  الخارجیة ، و التي ال یمكن

تعقیدات المنطقة إذا لم یتم تطبیعها بالواقعیة ، 

خاصة أن حدود التغیرات في توجهاتها الخارجیة 

  22.محكومة بمنظومة التحالفات و إعادة صیاغتها 

على التحكم بقواعد اللعبة في  هاانحصار قدراتف 

األزمة السوریة ، فرض علیها العودة إلى سیاسة 

تصفیر المشاكل و وجوب  عقلنة أدوارها ، بعد 

مجابهتها و صدها للكثیر من القوى الدولیة و 

اإلقلیمیة ، و هو ما عبر عنه رئیس الوزراء بن 

حكومته على یلدریم : " إن السیاسة الخارجیة ل

ستعتمد على كسب مزید من األصدقاء ، و تقلیل 

األعداء ..."، و قد  تجسد ذلك في تطبیع العالقات 

مع السعودیة و اإلمارات ، و التوصل إلى اتفاق 

مصالحة مع دولة االحتالل اإلسرائیلي ، إلى 

مستوى رفع الفیتو ، الذي كانت تضعه على 

، و كذا مشاركة إسرائیل في مناورات حلف الناتو 

تصلیح العالقات مع روسیا بعد حادثة الطائرة  

من خالل محادثات إستانا ، مع  2015أواخر 

التخفیف من حدة الخطاب السیاسي المعادي و 

  23الموجه للنظام السوري .

و یمكننا رصد عدة أسباب رئیسیة لمتغیرات  

  24السیاسة التركیة مؤخرا ،  أهمها :

نجازات إخفاق أنقرة في فرض و إحداث ا -

تذكر في ملفات المنطقة خاصة األزمة في 

سوریا ـ إذ تحولت من دولة إقلیمیة لها 

تأثیر كبیر إلى جارة متأثرة بارتداداتها 

علیها، و ذلك مما وجب علیها التخفیف 

من المطالب عالیة السقف ، و كان من  

أهم نتائج ذلك اتجاه تركیا إلى مزج القوة 

دیدا في عملیة " الناعمة بالقوة الصلبة ، تح

 درع الفرات" .

افتقدت إلى التحالفات القویة ، فقد راهنت   -

على تحالف الدیمقراطیة وفق تعبیر وغلو 

ینایر، و سعت  25مع القاهرة ، بعد ثورة 

لبناء تحالف قطري سعودي تركي و الذي 

الدولتین الخلیجیتین   أزمةتأزم بسبب 

2017. 

تسارع خطوات المشروع الكردي على    -

حدودها الجنوبیة، و هو تحدي كبیرا 

لخطوط األمن القومي، مع تجاهل حلفائها 

 لذلك.

المحاولة االنقالبیة الفاشلة ، و الذي رغم   -

فشله إال انه عبر على هشاشة الوضع 

الداخلي فیها ، و ما یعمق ذلك بدایة موجة 

من االحتجاجات للشارع التركي على 

 سیاسة بالده.
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راتیجیة الجدیدة التي كما انه من ضمن اإلست

أعلنتها تركیا على اثر محاولة االنقالب تلك ، هو 

عزم قواتها على المشاركة في استعادة السیطرة 

على مدینة الموصل التي تخضع لسیطرة ما یعرف 

، وسط رفض تام من 2014بتنظیم الدولة منذ عام 

الحكومة العراقیة التي اعتبرته تدخال سافرا في 

و خرقا لمبدأ السیادة ، في حین أن  شؤونها الداخلیة

الحكومة العراقیة الشیعیة المدعومة من إیران 

تتعرض لضغوط شدیدة حتى ال تسمح لقوات تركیا 

التواجد على األراضي العراقیة  ، و هو قلق من 

األهداف المستقبلیة لتركیا في إعادة  مسألة الحق 

  25التاریخي لها في مدن  كالموصل و كركوك .

مانینات من القرن الماضي ، وضعت إیران في الث

نظریة أم  –لبنات مشروع اإلستراتیجیة الوطنیة 

یعطي هذا المشروع وضع إیران في العالم  –القرى

اإلسالمي أهمیة ، و یضفي علیها هالة من 

القدسیة ، كما یعطي أهمیة قصوى لموقعها 

الجیوبولیتیكي في السیاسة الخارجیة من أجل 

و فرض الهیمنة ، یفسر ،  إلقلیميتحقیق التمدد ا

 : إن هذه " محمد جواد البریجاني هذا بقوله 

اإلستراتیجیة تحتم على إیران أال تحد حدودها 

الجغرافیة دورها ، إذ ال دولة باستثناء إیران 

، و قد جرى  "باستطاعتها قیادة العالم اإلسالمي

رصد هذه اإلستراتیجیة بواحدة أخرى تعرف باسم 

-2005ستراتیجیة اإلیرانیة العشرینیة مشروع اإل

و هي وثیقة رسمیة تضع التصورات  2025

المستقبلیة للدور االیرني ، بناءا على ما جاء فیها 

، فان إیران بصدد التحول إلى نواة مركزیة لهیمنة 

تعددیة داخلیة في منطقة جنوب غرب أسیا 

(المنطقة العربیة تحدیدا شبه الجزیرة العربیة و بالد 

  شام و سیناء) و هو ما یعني :ال

أن إیران ستكون بؤرة منطقة جنوب غرب  -

أسیا و مركزها ، بالنظر إلى قوتها و 

–قدراتها الوطنیة و مكانتها الجغرافیة 

اإلستراتیجیة  -السیاسیة و الجغرافیة

 االقتصادیة و دورها االتصالي.

ستؤدي دور قیادة التنظیم السیاسي و  -

المنطقة ، كما  االقتصادي و األمني لهذه

أنها لن تعمل على  المواجهة  مع القوى 

المهیمنة الخارجیة ، إال في الساحات التي 

 26توجد فیها مصالح متعارضة بینهما.

كما تركز إیران على الهویة الدینیة الشیعیة في 

توجهاتها الخارجیة الرامیة إلى تحقیق قوة مهیمنة 

عد الذي أصبح أكثر فعالیة ب المنطقة ، و على

، و الذي مثل العتبة التي  2003سقوط العراق 

أخرجت إیران جزئیا من عزلتها ، كما كان الملف 

النووي حاضرا في  التعامل الغربي معها ، من 

في أي مفاوضات حول القضایا إدراجه خالل 

العراق)، و الذي كان له –الیمن -( سوریا  اإلقلیمیة

ركي  بعد تداعیات سلبیة و ایجابیة على الجانب الت

التوصل لالتفاق ، ذلك أن رفع العقوبات عن إیران 

سیزید من التعاون االقتصادي بین البلدین ، لكن 

في ظل بقاء التناقض في األجندة السیاسیة و 

اإلقلیمیة للطرفین ، سیؤدي إلى تأكل التوازن في 

  میزان القوى لصالح إیران .

اجه و أمام هذا ال یمكننا إنكار التحدیات التي تو 

الرئیس روحاني بعد إعادة انتخابه ، لیس فقد 

بسبب االستحقاقات الخارجیة ، و وصول إدارة 

ترامب فحسب ، بل بسبب تفاقم االنقسام الداخلي ، 

و عدم التناغم مع المرشد األعلى على خمائني ، 

ربما ما یمثل بتهدید الولي الفقیه رأس المنظومة 

العام اإلیراني ، ذلك أن الرأي   1979القائمة منذ 



  السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

302 

وجد فرصة للتعبیر في إطار التمرین الدیمقراطي 

الداخلي حسم أمره لصالح االتجاه األقل تشددا ، و 

األكثر قبوال في العالم ( المنهج القائم على الموازنة 

بین المبادئ و الواقع )، و هو ما تحاول تركیا 

الیوم تسلیط الضوء على الوضع الداخلي اإلیراني 

اإلعالم من اجل تحریك الرأي العام  عبر وسائل

  27الدولي و توسیع دوائر مناهضیها .

ربما ال یمكننا الحدیث عن تغییر واضح و كبیر 

في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة ، إال انه من 

الواضح أنها تحاول المناورة بین االیدولوجیا و 

نظریا  السیاسة الخارجیة ، فما األولى إال غطاءا

قابل للمرونة إلى درجة معینة بحسب المصالح  

القضایا المستجدة ، و ما االتفاق اإلیراني الغربي 

  إلى دلیل على تلك السیاسة .

تقاطع االستراتیجیات بین تركیا و إیران في  -2

 سوریا :

، تشكل منطقة الشرق األوسط ، بكل ما تتمیز به  

من سمات مشتركة و خصوصیات میدانا واسعا 

للتنافس و الصراع بین تركیا و إیران في إطار 

طموحات الدولتین إلى تبوء مكانة القوة اإلقلیمیة 

المؤثرة ، مع التأكید على أوجه الفرق في األهداف 

  البعیدة لمثل هذه الطموحات ، و وسائل تحقیقها .

فضمن هذا السیاق الجیوسیاسي ، بقیت تركیا 

ا ، برغم من أن بالنسبة إلیران المنافس األكثر خطر 

انفتاح الحزب الحاكم في تركیا و مد جسور التفاهم 

مع إیران ، و دعم حقها في التطویر السلمي 

لبرنامجها النووي و رفض غزوها ، إال أن هذا ما 

  كان یطامن الحكومة اإلیرانیة الشیعیة .

و قد مثلت األزمة السوریة مفرق طریق في مستقبل 

ذلك الن اإلمساك  نفوذهما في المنطقة ، و لیس

بسوریة هو معركة صفریة فحسب ، و إنما أیضا 

ألنها تعني تقلیص الفضاء الجیوسیاسي إلیران و 

توسیع الفضاء الجیوسیاسي التركي ، لذلك تسعى 

إیران إلى زیادة و استعراض القوة بهدف تحقیق 

القوى مصالح  البقاء في بیئة فوضویة تتشابك فیها

و قد كتب الرئیس حسن  ( النظریة الواقعیة )، 

روحاني في مقاله نشرته جریدة لواشنطن بوست 

قائال :" إن ما تحاول إیران فعله الیوم ، هو تحویل 

التهدید الذي یحیط بها من كل جانب إلى فرص ، 

و توظف ألجل ذلك التنافس و التعاون في ساحات 

الصراع المتعددة التي باتت إیران العبا أساسیا فیها 

دو الساحة السوریة أن تكون رقعة شطرنج ، و ال تع

تحذوا فیها إیران حذو روسیا ، لتمارس استعراض 

للنفوذ و القوة ، مع تحذیر ناعم بتبعات تجاوزها 

  28في ترتیبات األزمة ..."

كما تتأثر تركیا بالوضع في سوریا على نحو 

مباشر و تولیه اهتماما كامال ، و كأنها حقا مسألة 

آن مصلحتها الراجحة في  داخلیة ، مدركة في

حدوث التغییر و محدودیة خیاراتها و قدراتها ، 

خاصة في ظل  تحدي امن الطاقة لمتابعة حركة 

النمو االقتصادي ، الذي تراهن علیه على المستوى 

الداخلي ، مع زیادة في توتر العالقات بین النخبة 

العسكریة و النظام الحاكم ، زیادة على ذلك تفاقم 

، و الذي أهملته الحكومة 29دي الكردي حجم التح

التركیة في  المعادلة السوریة ، في مقابل استغالل 

أطراف أخرى له لتثبیت  تموقعها و السیطرة على 

إیران ...)  أخرى - الوضع ( النظام السوري

بالضغط على تركیا كما فعلت الوالیات المتحدة 

األمریكیة بعد رفض تركیا المشاركة في الحرب 

قامت بدعم األكراد في حین رهاب ، ضد اإل

فقد  االستیالء على منطقة كوباني و ما یجاورها ،

كان هاجس تركیا األكبر من إمكانیة السیطرة على 
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جرابلس المدینة اإلستراتیجیة  الحدودیة  الواقعة  

نهر الفرات ، و هو ما سیمكن األكراد من قطع 

، الطریق التجاري المهم في قضیة الشرق األوسط 

  30و قد عبرت تركیا بأنه خط احمر بالنسبة لها .

تدریجیا، غیَّرت الحرب ضد تنظیم الدولة ومكافحة 

الجماعات المصنفة دولیا مع القاعدة في الحرب 

األهلیة السوریة ِوجهَة األزمة نفسها؛ حیث إن 

توسع تنظیم الدولة الطارئ وتزاید بسط نفوذه على 

ل سوریا، حفَّز مزید من األراضي خاصة في شما

حزب االتحاد الدیمقراطي على توطید توسعه على 

األرض هو بدوره، هذا في حین سهَّلت عملیة 

تدویل قضیة ” كوباني“هجوم تنظیم الدولة على 

مشروعیة الكفاح الكردي. كان تنامي دور حزب 

االتحاد الدیمقراطي ووحدات حمایة الشعب الكردي، 

تین منخرطتین في باعتبارهما قوتین محلیتین جدید

الحرب ضد تنظیم الدولة من ناحیة، والعالقات 

األیدیولوجیة والتنظیمیة بین حزب العمال الكردي 

وحزب االتحاد الدیمقراطي من ناحیة أخرى، 

عاملین حاسمین في انهیار عملیة السالم التركیة 

. في هذه المرحلة، فإن الُبعد 2015في یولیو/تموز 

كردستاني باتا في قلب الكردي وحزب العمال ال

 .اهتمامات السیاسة التركیة في سوریا

ُرسمت السیاسة التركیة حیال سوریا، منذ وعلیه    

وٕالى یومنا هذا، من خالل  2015یولیو/تموز 

  31 :إدراكها أربع تهدیدات

تنامي ظاهرة تنظیم الدولة وتزاید   :أوًال  ·

كثافة عملیاته المسلحة داخل تركیا ذاتها، 

  .السوریة-الحدود التركیة وكذلك على

تنامي مشروعیة حزب العمال   :ثانًیا ·

حزب االتحاد الدیمقراطي على - الكردستاني

 .مستوى الساحة الدولیة

الخالف في الرؤى بین الوالیات   :ثالثًا ·

المتحدة األمیركیة من جهة، وتركیا من 

جهة أخرى، حیال الدعم الذي یجب تقدیمه 

الكردیة في حربها لوحدات حمایة الشعب 

 .ضد تنظیم الدولة

ارتفاع وتیرة وحجم التأثیر الذي   :رابًعا ·

تمارسه السیاسة الروسیة وعمق انخراطها 

  .العسكري في األزمة السوریة

المبني حول  وضمن هذا المشهد الجیوسیاسي

مستنقع شمال سوریا، وفي الوقت الذي بات فیه 

الهدف الرئیسي لإلدارة الجدیدة في الوالیات المتحدة 

هو خلق توازن تكتیكي بین تركیا واألكراد السوریین 

دون التخلي عن أيٍّ منهما، فإن الهدف 

االستراتیجي لروسیا یقوم على تعزیز تأثیرها على 

ومن ثم إظهار مدى  مسارات األزمة السوریة،

تأثیرها على كلٍّ من تركیا والوالیات المتحدة، 

وبالتالي تأكید قدرتها على تشكیل أوضاع 

 .وطموحات األكراد الجیوسیاسیة في شمال سوریا

في ظل -سیكون من الصعب جدا على تركیا كما  

غیاب أي اتفاق استراتیجي واضح بینها وبین 

 لعسكري والتكتیكي الوالیات المتحدة حول الجانب ا

خاصة حول اشتراك قوات سوریا  ، للعملیات

مواصلة تقدمها العسكري  -الدیمقراطیة في العملیة

ضد قوات وحدات حمایة الشعب لیس في منبج 

فقط، بل وحتى في تل أبیض؛ حیث إن القوات 

األمیركیة ستعمل على منع تركیا من اتخاذ إجراء 

االستباقیة  جیةاإلستراتیفي هذا االتجاه ، و هذه 

التي تبنتها تركیا في أجندة سیاستها في شمال 

سوریا ، كانت رسالة لإلدارة األمریكیة  الجدیدة قبل 

 32أي كان .
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ثمة ما یرجح أننا إزاء تاریخ جدید للشرق األوسط 

، و برضى - مع روسیا- تلعب فیه القوى اإلقلیمیة 

أمیركي، الدور األكبر في تشكیل النظام اإلقلیمي 

لذلك حرصت تركیا بعد زیادة  مؤشرات  جدید،ال

التهدید و تشابك القضایا  على إعادة رسم تحالفاتها 

و اعتماد الحسابات  البراغماتیة في المكاسب ، 

وتأتي في مقدمتها المصالح االقتصادیة ، فهي 

تحرص على مسألة فصل القضایا مع كل من 

ة  روسیا و إیران ، اللتان تعتبران أهم مصدر للطاق

على التوالي، و من جهتها  %20و  % 60بنسبة 

، ألخرى أهمیة تركیا الجغرافیة لهاروسیا تدرك هي ا

 %50كون اغلب تجارتها تمر عبر المیاه التركیة (

  عبر المضایق التركیة )

على اختالل التوازن   كما كان هذا  التحالف،كرد 

األمریكي في عهد الرئیس  األمریكي –التركي 

السابق  براك اوباما ، و الذي تغاضى عن التمدد 

اإلیراني في المنطقة من جهة و إدراكها عدم 

التعویل على دعم حلف الناتو  في حمایة أمنها 

، لكن من الواضح أن من جهة ثانیة  القومي 

، من اجل  33إیران روسیا تركز على تحالفها مع

إحكام القبضة إلى الشأن السوري ، خاصة بعد 

اإلیراني إلى اتفاق حول البرنامج -التوصل الغربي

وخالفا للكثیر من التوقعات ، لم  النووي اإلیراني ،

تنزعج روسیا من ذلك ،  على اعتبار انه حصر 

موجهة الالغرب في مسألة المنظومة الصاروخیة 

رح به وزیر خارجیتها ضد روسیا ، و هو ما ص

:" أن هذا االتفاق یلغي حاجة  سیرجي الفروف 

حلف الشمال األطلسي لمشاریع الصورایخ البالستیة 

في أوروبا ، و أن المنطق الذي تذرعت به الوالیات 

المتحدة إلقامة تلك الدرع الصاروخیة ، هو مواجهة 

تحدي الصواریخ اإلیرانیة ، قد زال بعد االتفاق مع 

  .  إیران "

إدراك روسیا أن التعاون العسكري بینها و بین ف 

و ذلك  النووي بعد االتفاقحتى إیران سیستمر 

  راجع ألسباب منها:

أن الغرب نفسه لن یقدم إلیران ما تحتاجه  -

من ترسانة عسكریة ، الستفادتها من 

أخطاء الماضي حول  بدایات برنامجها 

 النووي.

یمكن  إیران نفسها ال تثق بالغرب ، و ال  -

 34 أن تربط مستقبل قدراتها العسكریة به .

ومن جهتها تركیا تعمل على تطویر ترسانتها 

، ار تعدیل میزان القوى في المنطقةالعسكریة في إط

، وسیع و تعدد المصادر و الشراكات والعمل على ت

فبعد الخالف السیاسي بین أنقرة و واشنطن ، إذ 

مل رفضت هذه األخیرة طلب تركیا بتمدید ع

الطائرات االستطالعیة بدون طیار ( قاعدة 

انجریك) لدعم  الجهد التركي في مراقبة الشریط 

الحدودي لها مع العراق و سوریا ،  لذلك اتجهت  

نحو الصین  على السیاسة الغربیة  من اجل 

تطویر و إنتاج نظام  صاروخي ، و هو ما شكل 

ذلك سیفرض أن  صدمة  األوساط الغربیة ، بحجة 

ى تركیا قیودا فیما یتعلق باندماجها مع عل

منظومات الدفاع الجوي ألعضاء الناتو ( تعارض 

  35التقنیات).

 –و في مقابل هذا التطور في العالقات التركیة 

 في للدخول مضطرةالروسیة ، وجدت إیران  نفسها 

 تركیا مع عالقتها تعزیز قوامها مزدوجة لعبة

في أراضیها وقبول  لروسیا تسهیالت وٕاعطاء

مكانتها في الصراع السوري. والمعنى أنها لم تقف 

متفرجة على تعمق العالقات بین منافستها تركیا 
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 وحلیفتها روسیا؛ حیث تتخوف أن یكون على

حساب التنسیق بین طهران وموسكو ودمشق ، 

وألجل ذلك سارعت لوضع قاعدة همدان العسكریة 

قام  تحت تصرف سالح الجو الروسي، الذي

بطلعات جویة منها لضرب أهدافه في سوریا، وهو 

  تطور بالغ األهمیة في عالقات إیران بروسیا.

 في تتم الجاریة التفاعالت أن بالمالحظة الجدیر

، فالدول التي كانت فاعل عربي لدور االفتقاد ظل

فاعلة في المشرق العربي (سوریا والعراق) باتت 

یمي، أما مصر بمثابة ساحة للصراع الدولي واإلقل

فال یبدو لها أجندة واضحة، في حین أن الدول 

الخلیجیة غیر قادرة بمفردها على سد هذه الثغرة ، 

ناهیك عن خالفات بعضها مع تركیا بسبب 

توجسها من دعمها للتیار اإلسالمي، ما یجعلها 

غیر قادرة على استثمار الدور التركي في الشرق 

تي انتهجتها األوسط ، أما إیران فالسیاسات ال

أسهمت في تقویض صورتها وانحسار نفوذها في 

   المجتمعات العربیة  .

وهذا كله بصب في مصلحة مجموعة من القوى  

أولها إسرائیل، بینما تتصارع تركیا وٕایران على 

مكانتهما اإلقلیمیة، سیما في سوریا والعراق، تقف 

إسرائیل متفرجة تقریبا، ومستفیدة من الصراعات 

العربیة، ومن التنازع بین إیران وتركیا (والسعودیة)، 

، على أسس ومن تصدع مجتمعات المشرق العربي

مذهبیة وطائفیة وأثنیة، ما جعلها في ظل هذه 

األوضاع الدولة األكثر استقرارا وتطورا وقوة في 

 التطورات تراقب إسرائیل واضح أن، من  المنطقة

 ما بانتظار ربما دورها كمون یفسر ما الجاریة،

الداخلیة واإلقلیمیة، السیما  الصراعات علیه ستنجلي

اق والتنافس التركي مآالت وضع سوریا والعر 

مع ذلك فهذا ال ینفي أنها ترى في هذه  36 اإلیراني.

التحوالت فرصة لها لفرض إمالءاتها على 

الفلسطینیین، وطلب االعتراف بها كدولة یهودیة، 

وربما فرض نوع من حل أحادي علیهم، كما 

محاولتها استثمار التنازع الروسي األمیركي، لتعزیز 

قتصادیة والسیاسیة مع روسیا، عالقاتها األمنیة واال

والتنسیق معها في الشأن السوري. ویجدر التنویه، 

أیضا، إلى التراجع في مكانة قضیة فلسطین في 

األجندة العربیة واإلقلیمیة، بحكم ما یجري في 

العراق وسوریا ولیبیا والیمن، وهو بالتأكید ما یناسب 

إسرائیل ،  فهي في نفس الوقت تتخوف من تنامي 

عالقات بین تركیا و روسیا ، الن مثل هذه ال

علیها خاصة من المنظور  إسقاطاتالشراكة لها 

تضعف  أنهاالعسكري و االستراتیجي ، ذلك 

بما ،الوسطى  أسیاالسیما في  األمریكيالتخطیط 

و كذا یعرقل مسالة احتواء  والبترولباألمن یتعلق 

  37إیران

وما زاد من انكشاف الوضع العربي ، هو األزمة 

الخلیجیة الراهنة ، و التي تتصدر تركیا و إیران 

تجاذبانها بما یخدم مصالحهما في  توازنات 

المنطقة ، أنتج التدخل التركي في األزمة الخلیجیة 

خلطًا ألوراق خطة الرئیس األمریكي رونالد ترامب، 

لى تنصیب في منطقة الشرق األوسط، الرامیة إ

السعودیة زعیمًا لدول العالم اإلسالمي، وجعل من 

تركیا العبا أساسیا یجب وضعه في الحسبان ، 

فهي ترفض أن تكون العبًا ثانویًا في التنافس 

الدائر حول زعامة العالم اإلسالمي ، الدعم التركي 

للدوحة  جاء على خلفیة قمة الریاض التي تقضي 

في تقدیم الدعم  بأن تستمر الوالیات المتحدة

لألكراد،  كما أنها  تهدف أیضًا إلى منع تقارب 

قطر مع إیران ،وهذه االخیرة  تتخوف من تحالف 

قطري ینشأ عنه  تقلیل االعتماد التركي –تركي 
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، هذه اإلیراني في مقابل الغاز القطري على الغاز

األخیرة التي ستكون بحاجة إلى توسیع و زیادة 

الحصار الخلیجي علیها ، و نموها االقتصادي بعد 

هذا كله سیعید صیاغة التحالفات حول الشأن 

  38السوري .

  الخاتمة : 

االرتطــــــــام الحــــــــاد بــــــــین اســــــــتراتیجیات الفواعــــــــل  إن

، كــــان  الســــوریة األزمــــةفــــي  الداخلیــــة و الخارجیــــة 

یحـــدثا دویـــا ، خاصـــة فـــي ظـــل بیئـــة معقـــدة  أنالبـــد 

، و التــي یتحــدد فیهــا التفاعــل فــي  األوســطكالشــرق 

لطالما سـعت كـل مـن لغالب بمنطق توازن القوى ، فا

الـــدور و  متطلبـــات، وفـــق لصـــیاغته  إیـــرانتركیـــا و 

لمتغیــــــرات  اآلنالمكانــــــة ، و هــــــذا الــــــنمط یتعــــــرض 

، أدخلــت كثیــرة  أســبابتفرضــها و متســارعة  جدیــدة 

و  االســـتقطابمـــن  المنطقــة فـــي حالـــة مـــن الســـیولة 

جانــــب تعقیــــدات  فــــاليمســــتقرة ،  فــــات غیــــر الالتحال

البعـد الخـارجي  أناال  ، فـي سـوریا  الوضع الداخلي

دورا مركزیــا فــي توجیــه مســارها ، فهــي بمثابــة یلعــب 

 إیـرانلنموذج العالقات بین تركیـا و  األمثلاالختبار 

  بشكل خاص.

عامها السابع  األزمةو بعد دخول  في هذه المرحلةف

فهي تضع ،  كثیرا في الشأن السوريتركیا تناور ، 

، و  أولویاتها رأسمسألة وقف تدفق الالجئین على 

كذا  الحیلولة دون تحقیق حزب العمال الكردستاني  

فمن الواضح أن الجانب مطالبه االنفصالیة  ، 

وحساباتها اإلستراتیجیة ، العسكري للسیاسة التركیة 

 تواجه تحدًیا تفرضه التحركات اإلستراتیجیة

المضادة ومتعددة األبعاد؛ فعلى الرغم من أن تركیا 

ما زالت تملك خیارات مختلفة تجاه حزب العمال 

الكردستاني في شمال سوریا، إال أن وجود طریقة 

 الحزب فرضهامن مواجهة التحدیات التي تمكنها 

، خاصة  ستكون مهمة صعبة في المستقبل القریب

 إطارو في ،  في هذا الشأن األمریكيبعد التدخل 

ترتیب األوضاع في الشرق األوسط لمواجهة 

و محاولة  تحریكه ، التداعیات المتالحقة لالزمة 

لما   التركیة اإلستراتیجیةكورقة ضغط  لتوجیه 

و في مقدمتها النفط العربي وامن یحمي مصالحها  

ترمیم التحالف  إلى، لذلك هي تسعى وجود إسرائیل 

و تثبیته ، و كذا الحیلولة دون  اإلسرائیلي-التركي

في المدى  إیراني- یكون هناك تقارب تركي أن

حالة االنتكاسة التركیة في تعریف  أن إالالبعید، 

، أضعف من األحالفواضح عن الخصوم و 

  قدرتها على التأثیر في الوضع .

احتالل العراق للكویت و حتى  أزمةفمنذ  إیران أما

لخدمة  اإلقلیمي، توظف تطورات المشهد  اآلن

، فهدف صانع القرار  اإلستراتیجیة أولویاتها

 ال یمكن تجاوزها في ترتیبات المنطقة  أن،  اإلیراني

  في سوریا فقد اختارت الولوج العسكري ، و تحدیدا

كخیار تفرضه حسابات تاریخیة و مستقبلیة 

و تعزیز المسألة  ،للعالقات مع النظام السوري 

على العقد الجیوسیاسیة رة الطائفیة في السیط

ببیئة  هاصطدمتواجه مشكلة  ا أنها إال،  المهمة

 أنهاكما  رافضة لها على المستوى الخارجي ، 

على المستوى الداخلي تواجه نزاعات بینیة بین 

  اذرعها في سوریا و  في العراق .

ببعد  أیضاارتبط  األزمةتعقید  أنو الجدیر بالذكر  

 استراتیجي اقتصادي متعلق بالنفط ، وهو ما یفسره 

كعامل   ، األزمةالروسي في  – اإلیرانيالتحالف 

فبرغم   ،الخلیجي  - للتحالف التركي مواجه صد

و  اإلقلیمیةمن تصارع االستراتیجیات بین الفواعل 

مكمن الكارثة في سوریا  أننجد  أننا إالالدولیة ، 

یمثله غیاب القوى السیاسیة المؤثرة، التي تؤمن 
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  األجواء بالحل السیاسي ، والقادرة على توفیر 

لتحقیقه ، مع العجز المتعاظم  األمنیةة و السیاسی

المتحدة والغرب ، والتي تتحرك ضمن هامش   لألمم

الدولیة  اإلستراتیجیة،ووفق اعتباطیة محدود

تعقید هذا الوضع یقابله  فأمام . رهاباإللمكافحة 

بین  اإلستراتیجیةتعقید في الحسابات والخیارات 

رسم خریطة الشرق  بإعادة، وهو ما ینذر  أطرافه

  .األوسط
  العربیة:المراجع 

  الكتب : 

ــــــراهیمالخزنــــــدار ســــــامي  -1 الصــــــراعات و فــــــض  إدارة ، إب

ــــــــــــوم 1،ط  المنازعــــــــــــات ــــــــــــة للعل ــــــــــــدار العربی ــــــــــــروت: ال .بی

  .2014ناشرون،

ـــــــادة  إســـــــتراتیجیةالعیســـــــوي عبـــــــد الـــــــرحمن محمـــــــد ، -2 القی

:دار اإلســـكندریة. 1،طالســـیكولوجي المنظـــورالعســـكریة مـــن 

 2007الفكر الجامعي،

، تركیــا فــي عهــد  رجــب طیــب اردوغــانســبیتان ســمیر ،  -3

 .2012:الجنادریة للنشر و التوزیع  ، األردن. 1ط

  المجالت : المقاالت و  

مخـــــاطر   أمـــــامدیـــــاب خطـــــاب ، "حســـــن روحـــــاني  أبـــــو -1

، 713،  العــــدد مجلــــة العــــرباالســــتقطاب الــــداخلي الحــــاد "

 2017اغسطس

.تفـــــاعالت وحســـــابات 1التقریــــر االســـــتراتیجي العربـــــي،ط -2

 2013 القاهرة،تركیا مع الحراك الثوري العربي، 

السیاســـیة..و الرشـــیدي حســـن ،"تطـــورات علـــم الجغرافیـــا  -3

،  " مجلــــة البیــــانأثرهــــا فــــي فهــــم التفــــاعالت الدولیــــة الراهنــــة

 .2014، 6العدد

فـــي ضـــوء  اإلســـرائیلیة–العالقات التركیـــة یوســـف، أیمـــن -4

 .2012،  إسرائیلیة،قضایا عقیدة العمق االستراتیجي
ـــــي حســـــن ،"محـــــددات السیاســـــة التركیـــــة  -5 ـــــاكیر عل  إزاءب

، 199العـــــــــــــــــــــــدد"السیاســـــــــــــــــــــــة الدولیة،التحـــــــــــــــــــــــالف الدولي

 .2015،جانفي50المجلد

ــاكیر علــي حســین ،  -6 الجیوســتراتیجیة السیاســتین  األبعــادب

 لألبحـــاث، المركــز العربــي و التركیــة حیــال ســوریا  اإلیرانیــة

  2013،مارس

-اإلیرانیــةفــي التفــاعالت  األوســط،" الشــرق  أمــلحمــادة  -7

ـــــــــــــــــــــــــــــة ، 196العـــــــــــــــــــــــــــــددالسیاســـــــــــــــــــــــــــــة الدولیة،" األمریكی

 .201،افریل49المجلد

 شــیكه:صــراع النفــوذ و إیرانتركیــا و " دیــاب، أبــوخطــار  -8

  2017-03-04،العربمجلة "المصالح 

العربــي فــي  اإلقلیمــيتقیــیم النظــام  إعــادة،  إیمــانرجــب   -9

ــــــــورات ــــــــي للبحــــــــوث و  مرحلــــــــة مابعــــــــد الث ، المركــــــــز العرب

 .2015-04-02الدراسات،بتاریخ

 التطـامتحوالت  اإلسالمیةقبالن مروان ، "تنظیم الدولة  -10

ــــي"  اإلقلیمــــي ــــي المشــــرق العرب ، 16،العــــددسیاســــات عربیةف

  2015، جانفي

ــــد وحیــــد ،الشــــرق  -11 ــــد المجی ــــین التفكــــك و  األوســــطعب ب

ـــة"التفتیت،" ـــة السیاســـة الدولی ، 49االمجلـــد ،198 العـــدد ،مجل

 .  2014، أكتوبر

 لتركیــاالموقــع الجیوسیاســي علــي عبــد القــادر محمــد ،  -12

للدراســـات و  إدراك، مركـــز الغربیـــة اإلســـتراتیجیةفـــي  أهمیتـــه

  2016االستشارات ،

ـــران:موقع األمریكیـــةطـــالل عتریســـي، "االســـتدارة   -13 و  إی

تحـــوالت فـــي اســـتراتیجیات القـــوى الكبـــرى،"  اإلقلیمـــيدورهـــا 

 .2015، ینایر  50، المجلد199، العدد إستراتیجیة

كــــــرم ســــــعید، "مراجعــــــة التحالفــــــات:دوافع و تــــــداعیات  -14

، 195العـــــــــددسیاســـــــــة الدولیة،الالصیني"-التقـــــــــارب التركـــــــــي

 .2014،ینایر 49المجلد

 األوسـطفـي الشـرق  إیـرانكیمن فؤاد ،توجهات تركیـا و  -15

للدراســـات و البحـــوث  اإلمـــاراتمركـــز  سیاســـات و مصـــالح،

 .اإلستراتیجیة

مــازن هاشــم ، التحــوالت الكبــرى فــي منطقــة المشـــرق   -16

  2014العربي ، مركز عمران للدراسات ،

و خســائرها مــن الحــرب  إیــرانمحمــود ولیــد ، "مكاســب  -17

ـــــد199" السیاســـــة الدولیـــــة، العـــــدداإلرهـــــابعلـــــى   50، المجل

  2015،جانفي

   منشورة:دراسات غیر  

جمعــة أعمــار أنبیــه ،"المشــروع الشــرق أوســطي و تــأثیره  -1

ـــــــــــي العلـــــــــــوم  ـــــــــــورا ف ـــــــــــى النظـــــــــــام العربي"(رســـــــــــالة دكت عل

  .2002السیاسیة)،جامعة الجزائر،

  مواقع االنترنت : 



  السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

308 

 أســــبابالسیاســــة الخارجیــــة التركیة.. الحــــاج ســــعید ، - 1

 ،عـــــــــن موقــــــــــع: المســـــــــتقبل أفـــــــــاقالتحـــــــــول و 

www.aljazeera.net2017-01-12بتاریخ 

ــــــــةالعالقــــــــات   - 2 التركیــــــــة..التقاء المصــــــــالح و  اإلیرانی

ــــــــــع: األهــــــــــداف،تقــــــــــاطع  ــــــــــان، عــــــــــن موق  البی

www.albayan.ae/2012-04-07بتاریخ. 

اســـــــتباقیة:خیارات تركیـــــــا  إســـــــتراتیجیةخورشـــــــید دلي، - 3

 ، المســــــــتقبل للدراســــــــات،عن:األكــــــــرادلمواجهــــــــة 

https://futureuae.com2016-5-3بتاریخ  

: خیــــارات تركیــــا الرقـــةالصـــراع علــــى فهمـــي حســــن ، - 4

، اإلســـتراتیجیة، مركـــز الــروابط و الدراســـات اإلســتراتیجیة

ــــــــــــــــــــــــــع :    wwwعــــــــــــــــــــــــــن موق

. rawabetcenter.com/archives/ : 04بتـــاریخ-

04-2017    . 

التوجهــات الجدیــدة للسیاســة الخارجیــة كــوش عمــر ،  - 5

     www.aljazeera.net، عن موقع التركیة 

-مـــآالت و انعكاســـات التـــوتر لتركـــيكـــوش عمـــر ،  - 6

ــــــرةاإلیراني ــــــاریخ twww.aljazeera.ne،،مركــــــز الجزی  بت

24-02-2017 

...تغیرات فــي إســرائیلو تركیــا و  إیــران، ماجـد كیــالي - 7

، مركــــــــــــــــــــــــــــــز الجزیــــــــــــــــــــــــــــــرة األدواراالحــــــــــــــــــــــــــــــالف و 

،twww.aljazeera.ne 2016-08-24،بتاریخ.  

التركیـة فـي یفغیني كالوفر،ترجمة( یاسـین فـاكني)،  -8

و ضـــعاف النــــاتو  إیـــرانقطر..نحـــو عالقـــات قویـــة مــــع 

 https://arabic.sputniknews.com ، عـــن موقـــع العربــي

 .2017-06-27بتاریخ

 األجنبیة:المراجع 

  : 1-  Hassan rouhani ,why iran seeks contructive 
engagement  published ;acces date :september 
20-2013. 
2-Ina bemmer , these 5 starts explain turky’s war 
on isis and the kurds,31 july2015 

  

  

             الهوامش
                                                             

تطورات علم الجغرافیا السیاسیة..و أثرها في ":  حسن الرشیدي، 1

، 2014، 6مجلــة البیــان ، العـــدد "فهــم التفــاعالت الدولیــة الراهنــة

  .59ص
القیـادة العسـكریة مـن  إسـتراتیجیة: عبـد الـرحمن محمـد العیسوي، 2

، :دار الفكــــــر الجــــــامعياإلســــــكندریة. 1الســــــیكولوجي،ط المنظــــــور
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